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dikkatvezekaakademisi.com
Öğrenme kapasitenizi ileri seviyeye taşıyın:

ÇOK ÇEŞİTLİ 
TEMEL SORU 
TİPLERİ

ETKİLİ 
ADIM ADIM 
STRATEJİLER

TEMEL 
BECERİLERİ 
TEST EDEN 
AKTİVİTELER

GELİŞİMİ 
DESTEKLEYEN 
DENEME 
SINAVLARI  

Dikkat - Zekâ
Başarı Programı
Bu setler, çocukların d�kkat ve zekâ 
gel�ş�m�ne yardımcı olan etk�nl�kler�n 
b�r numaralı sağlayıcısıdır.

Nasıl Çözülür K�tabı, çocuklar ta-
rafından kullanılmak üzere tasarlan-
mıştır. Ebeveynler �ç�n zeng�n b�lg�ler 
�çeren prat�k b�r kılavuzdur. Her soru 
türü �ç�n çözülmüş örneklerle ve her 
bölümdek� �lerlemey� kontrol etmek 
�ç�n alıştırma sorularıyla doludur. 
K�tap, d�kkat ve zekâyla �lg�l� başarı 
�ç�n uzman tavs�yeler� ve adım adım 
stratej�ler �çer�r.

• Sözel Olmayan Akıl Yürüt-
me Soru Prat�ğ�
Dört kategor�ye ayrılmıştır: Şek�ller� 
Tanıma, Eks�k Şek�ller, Dönen Şe-
k�ller, Kodlanmış Şek�ller ve Mantık. 
Ayrıca heps�n� �çeren b�r deneme sı-
navı bulunmaktadır. 

• Ebeveyn İpuçları
Anlamayı ve kavramayı gel�şt�rmek 
�ç�n çocuğunuzla yapacağınız prat�k 
akt�v�teler� �çer�r. 

• Cevap Anahtarı
Cevap anahtarları her k�tapla b�rl�k-
te ver�lm�şt�r. 

Ebeveyn Rehber�

Hız Kazandırma 
Değerlend�rme Etk�nl�kler�

Gel�şt�rme ve 
Değerlend�rme

10 Dak�kalık Testler

Z�h�n Açma ve Pek�şt�rme

Deneme Testler�

7 - 12+

YAŞ

BİLSEM HAZIRLIKTA ETKİN YARDIMCI

Yeni Nesil Problemler İçin 
Etkin Çözüm Teknikleri

Nasıl Çözülür?

Bilişsel ve Düşünsel Beceriler
Dikkat - Zekâ

d�kkatvezekaakadem�s�.com
Öğrenme kapas�ten�z� �ler� sev�yeye taşıyın:

9 786257 771221
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Şekilleri Belirleme

Şekilleri ve desenleri tanıma ve anlamayı test eden bu soru türü grubu şu noktalara dayanır:

Benzer veya farklı şekiller bulma yeteneğiniz
Verilen şekilleri veya sembolleri ortak özelliklerine göre sıralama becerileriniz

Yapabileceğiniz kaç tanımlayıcı soru türü olduğunu bulmak için aşağıdaki testi yapın.

Görsel Mantıksal Akıl Yürütme
                   Soru Türleri
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Hangisi farklı? Harfini daire içine alınız. 
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Her soru için doğru seçeneği temsil eden harfi daire içine alın. 
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Görsel Akıl Yürütme Nasıl Yapılır?6
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Sağdaki şekillerden hangisi soldaki gruba aittir?
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Seçeneklerdeki şekillerden hangisi, 3. şekli ilk iki şeklin arasındaki ilişkiye 
uygun olarak tamamlar? Harfini daire içine alınız. 
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